
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Șef serviciu, grad II, Serviciul Public de Asistență Socială 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 277/2010, republicată,  privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările 

și completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/201, republicată,  privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

12. Cartea I, Titlul III din Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13. Legea nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 

reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

15. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

16. Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

17. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare; 

19. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

                                                                            

 

 

                     



 

 

 

 

TEMATICĂ 

Sef serviciu, grad II, Serviciul Public de Asistență Socială 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind asistenţa socială; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

7. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

9. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 277/2010, republicată, privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

10. Cunoaşterea legislaţiei  privind venitul minim garantat; 

11. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

12. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Cartea I, Titlul III din Legea nr. 287/2009, republicată privind 

Codul civil; 

13. Cunoaşterea legislaţiei  privind alocaţia de stat pentru copii; 

14. Cunoaşterea legislaţiei privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea 

modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii; 

15. Cunoaşterea legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

16. Cunoaşterea legislaţiei privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

17. Cunoaşterea legislaţiei privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie; 

18. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie; 

19. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Șef serviciu, grad II 

Serviciul Poliție Locală din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

     

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind    Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

8. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 

a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

13. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

14. Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

15. Legea 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

16. Ordonanța de urgență nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Șef serviciu, grad II 

Serviciul Poliție Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind Legea poliţiei locale; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

9. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice; 

11. Cunoaşterea legislaţiei privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice; 

12. Cunoaşterea legislaţiei privind protecţia mediului; 

13. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor; 

14. Cunoaşterea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

15. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul armelor de foc și al munițiilor; 

16. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi; 
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BIBLIOGRAFIE 

 

Arhitect-șef,  grad II, Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru, 

management proiecte, integrare europeană, agricultură, registru agricol și 

fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

     

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind    

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

6. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii; 

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioar; 

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia 

constructiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

14. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

15. Legea nr. 184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

16. Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

17. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

18. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 

expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a 

construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

19. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMATICĂ 

Arhitect-șef,  grad II, Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru, 

management proiecte, integrare europeană, agricultură, registru agricol și 

fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

 

 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism; 

9. Cunoaşterea legislaţiei privind calitatea in constructii; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor; 

11. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

12. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor; 

13. Cunoaşterea legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

14. Cunoaşterea legislaţiei privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

15. Cunoaşterea legislaţiei privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. 

16. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al drumurilor; 

17. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul drumurilor. 

18. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea 

tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi 

verificarea calităţii lucrărilor executate; 

19. Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

 

 

 

 

 

 

 


